
Додаток Г 
ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ І НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ  

ЩОДО КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ УНІВЕРСИТЕТУ  

І ЗАВАНТАЖЕННЯ ЇЇ ДО ЄДЕБО 
 

 Враховуючи великий обсяг та стислі терміни завантаження інформації до 
ЄДЕБО, пов’язані з необхідністю підготовки електронних ліцензійних справ за 
Переліком – 2015, необхідно чітко дотримуватись всіх термінів виконання, що 
зазначені у розпорядженні. 
  

Порядок підготовки і надання інформації, а також обов’язки посадових та 
відповідальних осіб, пов’язаних з виконанням цієї роботи, наступні: 

1. До 20.03.2018 р. всі кафедри університету надсилають до відділу 
акредитації (електронні адреси відділу: getem13@ukr.net,  
ie.omelchenko@kpi.ua,  ignatenko_t@ukr.net,  j.kovalenko@kpi.ua) наступну 
інформацію:  
- повна назва кафедри (прізвище та ініціали завідувача кафедри); 
- посада, прізвище, ім’я  та по батькові відповідальної особи, контактний 

телефон та електронна адреса. 
2. Відділ акредитації надсилає на зазначені електронні адреси необхідні 

документи (Додатки А, Б, В та Г) у форматі “Word” (змінювати встановлену 
форма та вносити будь-які зміни до Додатку А – не дозволяється).  

3. На кафедрах та в інститутах/факультетах проводиться робота по підготовці 
електронних та друкованих версій «Анкет викладачів» відповідно до 
наступних вимог та рекомендацій:     

3.1. На кафедрах університету (випускових та невипускових): 
3.1.1. Завідувач кафедри (виконуючий обов’язки завідувача кафедри) повинен: 

- ознайомитись зі змістом Розпорядження і додатками до нього; 
- призначити відповідальну особу з числа посадових осіб кафедри та 

забезпечити її робочим місцем, яке повинно бути обладнано 
комп’ютером з вільним доступом до нього викладачів кафедри; 

- провести засідання кафедри, на якому довести мету заходу (забезпечення 
електронного ліцензування), зміст і вимоги до заповнення «Анкет 
викладачів» (штатних та сумісників) та терміни виконання; 

- організувати відпрацювання анкет. 
3.1.2. Відповідальна особа: 

– надає електронну адресу до відділу акредитації для отримання від нього 
певної нормативної інформації, визначених у п.1; 

– надає консультації викладачам при заповненні анкет (Додаток А); 
– перевіряє повноту і правильність заповнення анкет (згідно з Додатками 

Б та В; 
– зберігає анкети, формує електронну папку анкет (електронну базу анкет 

викладачів кафедрі згідно зі штатним розписом, у т.ч. сумісників); 



 
– контролює терміни виконання і разом із завідувачем кафедри вживає 

заходів щодо дотримання термінів, визначених Розпорядженням 
першого проректора (23.03.2018 р.); 

– після остаточного формування бази анкет викладачів надає її, а також 
друковані версії анкет відповідальній особі інституту/факультету. 
Надалі електронна база повинна підтримуватися в актуальному стані. 

3.2. В інституті/на факультеті: 
3.2.1. Рішенням директора/декана призначається відповідальна особа. 
3.2.2. Відповідальна особа: 

– отримує від відповідальних осіб кафедр електронні та друковані версії 
анкет; 

– формує електронну базу анкет (папку) всіх викладачів 
інституту/факультету; 

– передає електронні та друковані версії анкет відповідному інспектору 
відділу кадрів та архівної справи; 

– підтримує надалі електронну базу в актуальному стані (тобто, своєчасно 
вносить необхідні зміни до анкет разом з автором анкети. 

4. У відділі кадрів та архівної справи (сектор з обліку НПП) за вказівками 
начальника ВКАС або завідувача сектору з обліку НПП розподіляється 
робота між інспекторами ВКАС щодо завантаження інформації до ЄДЕБО. 

5. У відділі акредитації визначають перелік кафедр та першочерговість 
завантаження їх інформації щодо кадрового забезпечення. 

6. Головні адміністратори ЄДЕБО від університету забезпечують 
взаємозв’язок з технічним адміністратором ЄДЕБО та співробітниками ДП 
„Інфоресурс” і контролюють нормальне функціонування процесів 
завантаження інформації. 


